De laatste dagen van 2008 …..
Op zondagmiddag 28 december komen we allemaal aan in Sy
en trekken in bij de patrons, deze keer de familie Put. Wij, dat
zijn 4 families, die elkaar hebben leren kennen tijdens hun
studententijd in Wageningen, heel erg lang geleden alweer.
We zijn met 16 personen, waaronder 9 kinderen in de leeftijd
variërend van 7 tot 19. Age Put heeft ons ideaal ingedeeld,
een slaapzaaltje van 8 voor de kinderen, en een slaapzaaltje
voor de ouders. De kinderen beginnen gelijk aan hun eerste
spelletje Risk. En wij ouders hebben een heerlijke avond met
elkaar weer bijpraten en van elkaars aanwezigheid genieten.
Plannen maken
Maar ook worden de plannen voor de dagen erna gemaakt. Besloten
wordt om op dag 1 een van de inmiddels beroemde Tukhut wandeling
te doen: Wandeling nr. 7: Comblain-au-Pont, les Tartines, met de prachtige beschrijving van de nog niet zo bekende wedergeboorte spleet, de
“rotshammen”, de beeldentuin met het zwaard van Koning Arthur, en het
“Petit Paradis”. Dag 2 zal in het teken komen te staan van de “eerste
Sy’se Puzzeltocht” die door een van de leden van de groep is opgezet.
Een gave wandeling
En wat een succes bleken deze keuzes te zijn. De wandeling rondom Comblain
bleek alle verwachtingen te overtreffen en spectaculair te zijn voor jong en oud.
Absolute aanrader!! Maar ook de Eerste Sy'se puzzeltocht was een succes.
Het blijkt een hele speciale puzzeltocht te zijn: Er is niet zozeer een beschrijving waar je allemaal langs moet lopen, maar het heeft slechts een aantal
opdrachten. Deze kunnen voor een gedeelte gewoon binnen gemaakt worden,
maar voor een aantal moet je naar buiten, Sy in of zelfs verder. Het gaat erom
om de goede dan wel meest originele antwoorden te vinden. Onze groep is in
4 kleine groepjes ingedeeld, die tegen elkaar moeten “strijden”.
Afwisselende opdrachten
De opdrachten variëren: vragen over het plaatsje Sy (bv. zoek
iets karakteristieks van Sy), over de Tukhut (bv. Waar werd
het gebouw voor gebruikt voordat het de Tukhut werd?)
werden afgewisseld met zoekopdrachten (bv. hoe laat vertrekt
de laatste trein op zondag naar Luik) en ‘creatieve’ opdrachten
(bv. Maak een limerick over Sy/de Tukhut). De laatste
opdracht is de moeilijkste. Zoek de puzzeltochtmaker!!!!
Hiervoor kregen we de volgende aanwijzingen:
- “Het is een historisch hoogtepunt”,
- “Niet naar Tohogne, je komt er via Palogne”.
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De uitslag
We gingen natuurlijk met volle inzet aan de slag. Dit leverde leuke
resultaten op, die uiteindelijk met elkaar gedeeld werden in het barretje
van “La Ferme de Palogne” onder het genot van een warme
chocolademelk. Immers, de laatste opdracht leidde ons naar het
“Chateau de Logne”, alwaar we de puzzeltochtmaker vonden voor de
poort van het kasteel. We mochten ook nog even in het kasteel.........
Limericks
Er was ook heel veel creativiteit in het vinden van iets origineels uit Sy. Dat varieerde van het opbouwen
van een Tukhut van Tucjes (de bekende zoute koekjes), een vermeende steen van de Ronde Tafel van
Koning Arthur (ontdekt in de kelder van het Hotel de la Gare), en een kerstbal uit een van de kerstbomen
in het sfeervolle Sy. Het hoogtepunt waren toch wel de limericks. Hier enkele voorbeelden:
We gingen eens wandelen in de Ardennen
Met vier families lopen en niet rennen
Dat is een slome boel
Enkelen vielen op hun smoel
Zo leer je elkaar wel kennen

Er was eens in de Tukhut een arme stakker
Die maakte de mannen vroeg wakker
want al was het erg koud
de vrouwen die lusten het brood niet oud
dus moesten zij op de fiets naar de bakker.

Een groepje puzzelaars in Sy
Werd aan de tand gevoeld op dag drie
Henk is de man achter het spel
Hij verstopt zich, maar wij vinden hem wel
en dan is aan ons de victorie!

Terwijl Dorien en Marit ziek achterbleven
gingen wij onze geboorte opnieuw beleven
deze heel bijzondere ervaring
ontlokte bij ieder een diepe openbaring
waarna wij weer naar de Tukhut konden zweven

Tenslotte: NKBV, Tukhut initiatiefnemers en Tukhut patrons, onze heel hartelijke dank
voor weer een heerlijk verblijf op die prachtige plek !!!
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